Frjálsíþróttasamband Íslands

Fundargerð
28. fundar stjórnar FRÍ á starfstímabilinu 2014-2016, haldinn
laugardaginn 9. janúar 2016 kl. 10:00 í sal E, á 3. hæð í Íþróttamiðtöð ÍSÍ

Mætt: Einar Vilhjálmsson, Fríða Rún Þórðardóttir, Jón H Steingrímsson, Stefán Skafti Steinólfsson, Árni
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri.
Aðrir stjórnarmenn boðuðu forföll.
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
1. Boðun fundar. Samþykkt. Samkv. lögum
Fundargerðir: Fundargerð 27. Samþykkt án athugasemda.
2. Félagaskipti.
Kolbeinn Höður Gunnarsson úr UFA í FH
Dóróthea Jóhannesdóttir úr ÍR í FH
María Rún Gunnlaugsdóttir úr Ármanni í FH
Kristófer Þorgrímsson úr Ármanni í FH
Kristinn Þór Kristinnsson úr Ungmennaf. Samhyggð HSK í Ungmennaf. Selfoss HSK
Arnar Már Hannesson úr Ármanni í ÍR. Samþykkt af stjórn.
3. A: Tillögur ræddar og samþykktar af stjórnarmönnum milli funda. Staðfesting stjórnar:
Tillaga um að MÍ í maraþoni 2016 verði haldið samhliða keppni Reykjavíkurmaraþoni: Samþykkt
af stjórn. Stjórn samþykkir að skipa Yfirdómara/brautardómara fyrir öll götuhlaupin.
B: Tillaga um að taka þátt á NM innanhúss í samráði /samstarfi við Dani þar sem teflt verði fram
sterkasta sameiginlega liði þjóðanna - sjá fylgiskjal: Farið yfir skjalið og forsendur fyrir keppni á NM
í Vaxjö. Framkvæmdastjóra falið að gera kostnaðaráætlun um mótið fyrir næsta fund. Stjórn
samþykkir að senda besta lið til keppni. 11 eru í besta liði og félögin greiða kr 25.000 á hvern
keppanda.
C: Tillaga um að taka þátt á meistaramót AASSE á Möltu og leitast við að senda 16- 20 keppendur
gegn kostnaðarþátttöku keppenda og þjálfara sem jafnar heildarkostnað við ferðina eftir að allt
fjármagn sem EAA leggur til verkefnisins hefur verið nýtt til niðurgreiðslu þátttökukostnaðar.
Áætlaður kostnaður á mann 25.000-40.000 kr. þar sem um tengiflug er að ræða og kostnaður
flugmiða liggur ekki fyrir. Stjórn samþykkir að senda að lágmarki 16 keppendur og 5 þjálfara.
Framkvæmdastjóra falið að kanna verð á flugmiðum og vinna kostnaðaráætlun fyrir næsta
stjórnarfund.
4. Tillaga um Kára Jónsson sem formann Fræðslu-og útbreiðslunefndar FRÍ. Samþykkt.
5. Erindisbréf Alþjóðanefndar: Erindisbréfið rætt. Nefndin er hugsuð sem stuðningur við stjórn og FRÍ
í alþjóðasamskiftum. Formaður alþjóðanefndar verði m.a. móttökustjóri erlendra og opinberra
gesta á RIG og fulltrúi FRÍ á fundum RIG-nefndar ÍBR ásamt framkvæmdastjóra,
Samstarfsmaður formanns um alþjóðleg samskipti og eftirfylgni með alþjóðlegum skuldbindingum
sambandsins í samráði við framkvæmdastjóra og stjórn FRÍ. Samþykkt. Tillaga um formann
Alþjóðanefndar FRÍ: Júlíus Hafstein tilnefndur. Samþykkt. Formanni nefndar og framkvæmdastjóra
falið að móta/skipa nefndina og skila tillögu til stjórnar.
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6. Tillaga um formann Íþrótta-og afreksnefndar FRÍ. Unnur S. Gunnarsdóttir. Samþykkt. Unni og
framkvæmdastjóra falið að móta/skipa nefndina og skila tillögum til stjórnar.
7. Tillaga um þjálfaranámskeið Level II í mars/april og Level I í sept/okt undir stjórn Alberto Borges.
sjá fylgiskjöl. Samþykkt. Framkvæmdastjóra falið að gera kostnaðaráætlun og kynna fyrir stjórn.
8. Tillaga um að ÍR haldi MÍ í 5km í tengslum við Víðavangshlaup ÍR 2016. Samþykkt.
9. Tillaga um að bjóða tveimur kúluvörpurum frá USA á RIG - flugkostnaður niðurgreyddur af RIG/IBR
og gisting í heimahúsi. Kostnaður áætlaður alls 80.000 kr. Samþykkt
Tillaga um að bjóða breskum 400m hlaupara á RIG - flugkostnaður niðurgreyddur af RIG/IBR og
gisting á Hótel Cabin. Kostnaður áætlaður alls 80.000 kr Samþykkt
Tillaga um að bjóða 800m hlaupara kvenna á RIG - flugkostnaður niðurgreyddur af RIG/IBR og
gisting á Hótel Cabin. 180.000 kr. Samþykkt
Tillaga um að bjóða Hafdísi á RIG frá Gautaborg - flugkostnaður niðurgreyddur af RIG/IBR og gisting
í heimahúsi - kostnaður áætlaður 50.000 kr. Samþykkt
Tillaga um að bjóða sænskri stúlku í stangastökkkeppnina á RIG ásamt þjálfara. - flugkostnaður
niðurgreiddur af RIG/IBR og gisting á Hótel Cabin. Kostnaður alls 100.000 kr Samþykkt.
Tillaga um að leigja Skjá fyrir RIG eins og í fyrra - kostnaður áætlaður 900.000 kr. Samþykkt. JHS
áréttar að kostnaðaráætlun liggi fyrir sem fyrst.
Tillaga um uppskeruhátíð FRÍ laugardaginn 23. janúar eftir RIG. Framkvæmdastjóri, LBH og SSS
vinna að uppskeruhátið eftir RIG þann 23. janúar. Lögð verður fram kostnaðaráætlun og yfirlit yfir
viðurkenningar.
10. Fjármál.
A: Greiðslustaða og dagleg fjármál. Framkvæmdastóri fer yfir stöðu fjármála, yfirdráttar og
fjárstreymis. Staðan rædd og áætlanir. Stjórnarmenn fagna bættri stöðu FRÍ og hvetja alla til að
standa vörð um fjárhag þess.
B: Reikningagerð á sambandsaðila vegna smáþjóðaleika og kostnaðarþátttöku íþróttamanna. Mörg
félög hafa greitt reikninginn. Álitamál eru uppi um lögmæti stjórnar að innheimta kostnað vegna
móts innanlands. Ákveðið að leita álits laganefndar um greiðslur vegna kostnaðar við Smáþjóðaleika
2015 og framkv.stjóra falið að senda erindin til laganefndar FRÍ.
C: Innheimtukrafa fyrrverandi framkvæmdastjóra og möguleg málaferli vegna óheimils
lögfræðikostnaðar. Farið yfir kröfurnar í ljósi ráðningarsamnings. Lagt fram álit lögmanns. Stjórn
ákveður að fela lögmanni að senda bréf til fyrrverandi framkvæmdastjóra um lausn málsins. Staðan
verður metin að viku liðinni.
11. Upplýsingar um vinnu við gerð ársreiknings. Vinna í fullum gangi. Ársuppgjör lagt fram í byrjun
febrúar.
12. Önnur mál:
Álit laganefndar ÍSÍ vegna málsmeðferðar á kæru á MÍ í 5km götuhlaupi lagt fram.
Farið yfir fyrirhugaða fundi stjórnar fram að þingi FRÍ. Næsti fundur áætlaður 14 janúar nk. Kl 20:00.
Fyrirspurn frá USVS. Vísað til laganefndar.
FRÞ. fer yfir stöðu unglingmála. Umræður um unglingmál.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl 12:05.
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